
כיוון: רמלה ← תל אביב-יפו

39 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 245
לוח זמנים של קו רמלה ← תל אביב-יפו

05:00 - 09:00ראשון

05:00 - 09:00שני

05:00 - 09:00שלישי

05:00 - 09:00רביעי

05:00 - 09:00חמישי

05:10 - 09:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 245
כיוון: רמלה ← תל אביב-יפו

תחנות: 39
משך הנסיעה: 34 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 245 (רמלה ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) רמלה ← תל אביב-יפו: 05:00 - 09:00(2) תל אביב-יפו ← רמלה: 20:00 - 23:40

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 245 וכדי לדעת מתי יגיע קו 245

מפה ולוחות זמנים של קו 245

צפייה באתררמלה ← תל אביב-יפו 245

יהודה שטיין/שד. דוד רזיאל

יהודה שטיין/הלוחם

בית ספר מקיף/יהודה שטיין

מבצע יהונתן/האלונים

א.ס לוי/טווינה

אגרותס לוי/ורדים

בי''ס הראל/בן גוריון

מרכז מסחרי/בן גוריון

בן צבי/מבצע משה

בן צבי/שבזי

בן צבי/צה''ל

צה''ל/בן צבי

יוספטל/צה''ל

מרכז מסחרי/יוספטל

בר אילן/שבזי

בר אילן/אבא הלל

ויצמן/בר אילן

עירייה/ויצמן

שדרות הרצל /אהרון בן יוסף

הרצל/מבצע קדש

שדרות הרצל/אנגל

צומת מחנה 104

https://moovitapp.com/israel-1/lines/245/668473/2781044/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668473&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-line-%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95-Israel-1-13-668473-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


כיוון: תל אביב-יפו ← רמלה

43 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 245
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← רמלה

00:00 - 23:40ראשון

20:00 - 23:40שני

20:00 - 23:40שלישי

20:00 - 23:40רביעי

20:00 - 23:40חמישי

לא פעילשישי

21:15 - 23:30שבת

מידע על קו 245
כיוון: תל אביב-יפו ← רמלה

תחנות: 43
משך הנסיעה: 41 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

צומת ניר צבי

שוק סיטונאי

תעשיון צריפין

המרכז רפואי יצחק שמיר/צריפין

צומת חב''ד

טריגוסין/כביש 44

צומת בית דגן

דרך השבעה/צבי זעירא

דרך השבעה/קפלן

דרך השבעה/המלאכה

דרך השבעה/הרצל

דרך השבעה/המכתש

אזור/דרך השבעה

בית ספר מקווה ישראל/כביש 44

צומת חולון/דרך השיריון

חיל השריון/קיבוץ גלויות

ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה

ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים

בית ספר הולץ/חיל השריון

צומת חולון

בית ספר מקווה ישראל/44

דרך השבעה/המכתש למזרח

דרך השבעה/הרצל

דרך השבעה/המלאכה למזרח

דרך השבעה/קפלן

כביש 44/תחנה מטאורולוגית

צומת בית דגן

טריגוסין/כביש 44

צומת חב''ד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/245/668473/2781044/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668473&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/israel-1/lines/245/668473/2781045/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668473&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


כביש 44/דרך חיים הרצוג

שער יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר

תעשיון צריפין

שוק סיטונאי

צומת ניר צבי

שדרות הרצל/שיבת ציון

מרכז מסחרי/יוספטל

יוספטל/צה''ל

צה''ל/בן צבי

לוי אשכול/בן צבי

לוי אשכול/הרב חיים שפירא

לוי אשכול/חזון עובדיה

בית ספר מקיף/יהודה שטיין

הזית/קרן היסוד

הכלנית/הרמ''א

ספיר/האירוסים

האלונים/הכלנית

א.ס לוי/טווינה

אגרותס לוי/ורדים

בי''ס הראל/בן גוריון

מרכז מסחרי/בן גוריון

בן גוריון/שטיין

שטיין/אלעזר

ויצמן/שמשון הגיבור

היכל התרבות/וייצמן

ויצמן/בר אילן

עירייה/ויצמן

שדרות הרצל/דני מס

שדרות הרצל/שפירא

שוק עירוני/שדרות הרצל

ת. מרכזית רמלה/הורדה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/245/668473/2781045/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668473&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


לוחות זמנים ומפה של קו 245 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של

אוטובוסים, לוחות זמנים של הרכבות או הרכבות התחתיות וכדי לקבל הנחיות מסלול, צעד
אחר צעד, לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.

© Moovit 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/245/668473/2781044/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668473&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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